
selectie 1 en 2 rsp 3 rsp 4 rsp 5 rsp6
jelle antonius koen oomen niek van assen rob lavrijsen mark roymans
twan corsten nick bel davey beerens twan van beers john van beek
er hao v dommelen jeroen van gompel mike van gelderen harm bruininx hans corsten
job dickens wessel v.d. heiden kees van gorp rob graat ton dirkx
jorg dickens brahim hassounfi luuk van gompel stein graat john fiers
tom dickens tommy huibregts gijs van der heijden koen v hamsvoort roel van gisbergen
paul dijkmans paul lavrijsen tom van der heijden thomas hermans rob heesters
matt van gompel ralf lavrijsen mathijs jansen rolf heesters bram jansen
gijs hendrikx twan lavrijsen stef jansen dirk kokx ard kneefel
melle huibregts vik wissink maarten sanders erwin van luffelen max kneefel
max jansen (B) cas van eekert bjorn spooren tim masseurs bart lauwers
teun van korven rick dierckx tom schellekens bart pijs michiel lavrijsen
tuur de laat sven de brouwer kai van veldhoven hein pijs paul van limpt
kevin van limpt thomas v.d. heiden stein versteinen bas vrijsen frank senders
cas mols sem v. heiningen tuur willems bert voorbraak
bas oomen tijs roest thom wouters roy blankers
mees van veldhoven luuk wouters 14
steef vosters
wout vosters 16 16
kevin wouters 17
nick wouters
dirk de koning luc jansen rustend
lars pijs ruud v.d borne leider
bas jansen
jesper van lieshout
tijn van dooren
hein biemans
ymo bogaars

27
28 met max jansen



rsp 7 rsp 8 rsp 9 rsp 10
rob van eekert dennis hermans johan broens jeroen gerarts
koen van assen rik bogaars niels hendrikx kees van asten
rob baselmans frans vd borne bas lauwers gust bleijs
melvin bastiaan walters branten guus gijbels bram conjaerts
tim borgmans luc dierckx paul van gorp willem geeven
joris flipsen marco jansen erik hamers rob groenen
nick gijsbers mattijs kokken jorg heesters stijn hakkens
dennis gooskens hein kuipers jorn heesters marinus heeren
paul de laat corne de laat koen hermans dennis v. d. heijden
rens pijs johan lauwers stefan koch dirk van der heijden
tonie verhoeven tom lavrijsen anton van limpt roel van der heijden
kevin vermeulen jens michiels ben straatman marco van herk
pieter diepens mark oostenbrink neel vosters ruud huibregts
boudewijn v. bugg rob schellens ruud vrijsen andy lavrijsen
frank van gompel harold spooren nick van de weijst rob lauwers

bjorn sterrenburg toine lemmens
bas van der heijden frank vosters

15 15 tom vosters
tom van de zanden

17
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matti v. laarhoven?


